SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2019
HEVES MEGYEI
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja

A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása, a megyei bajnoki
cím és az Országos Döntőre való továbbjutás eldöntése

Verseny rendezője

Fogyatékkal Élők Heves Megyei Sportszövetsége

Szakmai
megvalósító

Benedek Elek Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző
Iskola

Helyszín, időpont

Heves, VÁROSI SPORTTELEP
3360 Heves, Deák Ferenc utca

2019. május 09. csütörtök 9.30 óra
Korosztályok
(Fiú - Leány)

II – III. kcs

2005-2008 - ban születettek

IV. kcs

2003-2004 - ben születettek

Kategóriák

Tanulásban akadályozottak

Versenyszámok

II-III. kcs: 100 m, 300 m, 800 m, távolugrás (60 cm-es elugrósáv),
magasugrás, kislabda hajítás.
A II-III korcsoport versenyzői maximum egy futószámban és két ügyességi
számban, valamint a váltóban indulhatnak.
IV. kcs: 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, távolugrás, magasugrás, kislabda
hajítás, súlylökés (leány 3 kg, fiú 4 kg)
A IV. korcsoport versenyzői két ügyességi, egy futószámban és a svéd
váltóban, illetve két futószámban (100 és 200 m), egy ügyességi számban, és a
váltóban indulhatnak. Egy sportoló legfeljebb három egyéni versenyszámban
és a váltóban indulhat.

Igazolás,
regisztráció

A versenyzők regisztrációja a www.fodisz.hu oldalon. A versenyzők adatainak,
tanulói jogviszonyának igazolása a felületről kinyomtatott, az intézmény
vezetőjének aláírásával, iskolai pecsétjével. Orvosi igazolás szintén a felületről
kinyomtatott nyomtatványon!

Díjazás

Az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek

Nevezési határidő

2018. május 08. 23.00

Nevezés

A diákolimpia versenyekre a nevezés a FODISZ VESPA rendszeren keresztül
történik!

Információ

A verseny továbbjutásos rendszerben kerül megrendezésre, a bajnokság első
helyezettjei jutnak tovább az Országos Döntőbe!

Költségek

A versennyel kapcsolatos rendezési-díjazási költségeket a rendező biztosítja.
Az utazási költségek a résztvevőket terhelik.

Egyéb

•
•
•
•
•
•
•

A verseny
tervezett
időbeosztása

Kérünk minden csapatot, hogy a versenyzők TAJ kártyáját és
diákigazolványát hozzák magukkal! A diákigazolványokat a versenyirodán
jelentkezéskor szíveskedjenek bemutatni!
A diákolimpián a versenyzők saját felszerelésüket használhatják,
követelmény a sportágnak megfelelő sportruházat.
Minden induló versenyzőnek érvényes orvosi (iskolaorvosi) igazolással
kell rendelkeznie.
A versenybírósággal kizárólag a csapatvezető tarthat kapcsolatot.
Az elveszett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget nem
vállal.
A versenykiírásban a változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk.

9.00-ig
9.00 – 9.25
9.25 – 9.30
9.30 – 12.30
12.30

Csapatok beérkezése
Regisztráció, bemelegítés
Megnyitó
Versenyszámok
Eredményhirdetés

2019. április 26.

Besenyei Zsuzsanna
Fogyatékkal Élők Heves Megyei Sportszövetsége

